
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για να αλλάξετε 

την εικόνα σε 

αυτήν τη 

διαφάνεια, 

επιλέξτε την 

εικόνα και 

διαγράψτε την. 

Κατόπιν, κάντε 

κλικ στο 

εικονίδιο 

"Εικόνες" στο 

σύμβολο 

κράτησης 

θέσης, για να 

εισαγάγετε τη 

δική σας 

εικόνα. 

ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚH  
 

T. Agriculturist, M.Sc. in Environmental & Ecological 
Engineering 

• Γραμματέας στο Δ.Σ του ΚΕΑΝ 
• Ιδρυτικό Μέλος Κοιν.Σ.Επ. Η ΕΚΑΤΗ 
• Μέλος Δικτύου ενημερωτικής  πύλης www.koinsep.org 
• Μέλος Συντονιστικού Οργάνου για τις ΚοινΣΕπ 
• Συμβ. Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
• Ερευνήτρια Μονάδας Κοιν. Επιχειρηματικότητας Ο.Π.Α.  

 

Ανατολική Πελοπόννησος,  
από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» 

Γ. Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Απασχόληση 

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα,  

Τοπική Οικονομία  
και Απασχόληση» 

Πολυτέλεια, Ανάγκη ή Λύση; 

http://www.koinsep.org/


Η «ατμομηχανή» της συμβατικής ανάπτυξης  φαίνεται να ξεμένει από «καύσιμα»…  
 
οι «πυλώνες» της συμβατικής ανάπτυξης έχουν βυθιστεί στο μαρασμό και την 
ανυποληψία... 
 
Αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, ναυτιλία, τουρισμός, γεωργία,  
δείχνουν να ξεφουσκώνουν και να μη μπορούν να βγάλουν την παγκόσμια 
οικονομία από την κρίση,  
τουλάχιστον όχι στο ορατό και προβλέψιμο μέλλον και με τις παρούσες δομές… 
Την ίδια ώρα μία ακόμη κρίση, κατά πολλούς μεγαλύτερης εμβέλειας και 
διάρκειας, απειλεί τους θεμελιώδεις πυλώνες 
πάνω στους οποίους στηρίξαμε την ανάπτυξη εδώ και πολλές δεκαετίες.  
 
Είναι η κρίση των αξιών, μια κρίση οι συνέπειες της οποίας υπερβαίνουν, 
ακόμη και σε καθαρά οικονομικά μεγέθη,  
και την τρέχουσα οικονομική κρίση… 

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



“…Greeks are the artists of survival….” 
Προπονητής Εθνικής ποδόσφαιρου Γερμανίας 



Kρίση …. Η ευκαιρία για τους νέους οργανισμούς 



 

Η κοινωνία αποτελούμενη από τους ενεργούς πολίτες κάθε τομέα,  
καλούνται  

να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τους, τις γνώσεις τους, το μεράκι 
τους  για να συνεισφέρουν στη δημιουργία  

νέων κατευθύνσεων και  
νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης, κοινωνικής δράσης και  

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   
ΤΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ως έκφραση της έμπρακτης συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση 
του πεπρωμένου του αλλά και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας...… 

ΟΙ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  



 

 328 εκατομμύρια κατέχουν μετοχές συμβατικών επιχειρήσεων  
 

1 δισεκατομμύριο είναι μέλη συνεταιριστικών επιχειρήσεων  
 

Σε τρεις χώρες, (στην Ευρώπη), πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού τους είναι μέλη συνεταιρισμών:  
Ιρλανδία (70%) - Φινλανδία (60%) - Αυστρία (59%)  

 

Χώρες με τις πιο πολλές συμμετοχές Ινδία (242 εκατ.) – Κίνα (160 εκατ.) – ΗΠΑ (120 εκατ.)  
 

1 στους 5 στην Αμερική (Βόρεια & Νότια) είναι μέλος συνεταιρισμού  

 

Πηγή: Co-operatives UK  

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

1 στους 4 στη Γερμανία (20 εκατ.) και 4 στους 10 Ηνωμένες Πολιτείες &Καναδά είναι μέλος συνεταιρισμού  
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν 100 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως, 20% περισσότερες από τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις  
Αντιπροσωπεύει:  25% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων;  και το 15% της συνολικής απασχόλησης; 

 

Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο όλες μαζί είχαν κύκλο εργασιών:  
 Το 2009 = 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (ίσο με της 10ης οικονομίας στον κόσμο της Ισπανίας)  
 Το 2011 =1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια  
 Το 2012 = 2 τρισεκατομμύρια δολάρια  Πηγή: International Cooperative Alliance  



ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

(Ν. 4019/2011) 



ΤΙ EIΝΑΙ «Κοιν.Σ. Επ. »  



ΣΥΜΦΩΝΑ με το EMES European Research Network ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΣΤΟΧΟΣ                ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Συνεχής οικονομική δραστηριότητα  

                             ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ    
Πρωτοβουλία που ξεκινάει από μία ομάδα πολιτών με όφελος στην 
ομάδα & τοπική-περιφερειακή κοινότητα-οικονομία 

Αυτονομία σε Υψηλό Βαθμό  
(στη διοίκηση και διαχείριση) 

• Το κεφάλαιο δε καθορίζει τις αποφάσεις 
• Δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων  
(δεν προκρίνει την κατοχή του κεφαλαίου αλλά στηρίζεται 
στην αρχή «ένα άτομο μία ψήφος»)  

Ανάληψη Ρίσκου  
Ανάληψη επιχειρηματικού/ οικονομικού 
κινδύνου 

• Περιορισμένη διανομή κερδών  Minimum αμειβόμενης εργασίας  
 

• Πολυεταιρικότητα (ακόμα & χρήστες/πελάτες)  
• Συμμετοχικός χαρακτήρας στην άσκηση της διοίκησης  
                                               και των δραστηριοτήτων 
• Ικανότητα μετατροπής του «Κοινωνικού Κεφαλαίου»    
                                                     «Συντελεστή Παραγωγής» 

Οικονομικές Αρχές Συνεταιρισμού   

Defourny 2011 



Σύγχρονη Οικονομία Δεξιότητες με Θέσεις Εργασίας 

Οικονομική Τοπική Ανάπτυξη Περιβαλλοντική Ενσωμάτωση 

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 





Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
 

Ονομασία             Idea90, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Φροντίδας   

Τοποθεσία             Καλαβρία/Ιταλία  

Σύντομο ιστορικό  Ίδρυση: 1990                  

                                9 άνεργες γυναίκες παρέχοντας υπηρεσίες παιδικής φροντίδας  

Στοχεύσεις Φεμινιστική οπτική για την κοινωνικοποίηση της παιδικής φροντίδας, την 

επαγγελματική καταξίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, την αποδόμηση της κυρίαρχης 

οπτικής για το ρόλο των γυναικών στη Ν. Ιταλία   

 

Υπηρεσίες Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (παιδικοί σταθμοί, καλοκαιρινή κατασκήνωση-

σχολείο), φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

του κοινωνικού αποκλεισμού  

 

Πηγές εσόδων: Συμβάσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές επιχειρήσεις, αμοιβές ιδιωτών  



Bremer Höhe:       Στεγαστικός Συνεταιρισμός  

Τοποθεσία     Βερολίνο/Γερμανία  

Ίδρυση:                    2000 
 

Σύντομο ιστορικό:   51 ένοικοι σε διαμερίσματα ιστορικών κτιρίων του ανατολικού Βερολίνου 

δημιουργούν ένα συνεταιρισμό προκειμένου να εμποδίσουν την πώληση των κτιρίων σε ιδιώτες 

επενδυτές  
 

Στόχος  Ανακαίνιση-συντήρηση ιστορικών κτιρίων, στέγαση σε προσιτές τιμές, 

περιβαλλοντική αναβάθμιση, κοινοτική αναβάθμιση  
 

Υπηρεσίες Στέγαση σε προσιτές τιμές, κοινωνικές δράσεις, πολιτιστικά δρώμενα, υποστήριξη 

άλλων στεγαστικών συνεταιρισμών   
 

Πηγές εσόδων Συνεταιριστικές μερίδες, ενοίκιο, εκδηλώσεις   

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 



 

Ονομασία              Ecopower: Συνεταιρισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

Τοποθεσία              Φλάνδρα/Βέλγιο  

Σύντομο ιστορικό   Ίδρυση: 1991 Μικρός Συνεταιρισμός Υδροηλεκτρικής Ενέργειας.  

                                 Το 1999 κατόρθωσε να πετύχει μία σύμβαση με την τοπική αυτοδιοίκηση του 

Eeklo για τη συνεταιριστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, 

φυτικά λάδια. Σήμερα έχει 45.000 μέλη και κεφάλαια περίπου 45.000.000 Ευρώ.  

 

Στοχεύσεις Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές, συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας   

Υπηρεσίες Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμός και υλοποίηση 

καινοτόμων παρεμβάσεων. Προμηθεύει με ρεύμα πάνω από 35.000 πελάτες, οι περισσότεροι μέλη 

του συνεταιρισμού.  

 

Πηγές εσόδων Συνεταιριστικές μερίδες και πωλήσεις ενέργειας  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 



Ονομασία Cauto: Κοινωνική επιχείρηση Ιταλίας  

Τοποθεσία Brescia/Ιταλία  

Σύντομο ιστορικό Ίδρυση: 1995 ως κοινωνικός συνεταιρισμός τύπου β  

                              κοινωνικής ένταξης  

 

Στοχεύσεις Ένταξη στην εργασία κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων  

                              απεξαρτημένοι, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας)  

                             μέσα από υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων   

Υπηρεσίες Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας απορριμμάτων και ανακύκλωσης  

 

Πηγές εσόδων Αμοιβές ιδιωτών και τοπικής αυτοδιοίκησης  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 



Fifteen       http://www.fifteen.net/ 

Τοποθεσία:      Ηνωμένες Πολιτείες   

Ίδρυση:             2002  

 

Σύντομη περιγραφή: Εκπαίδευση νέων, ηλικίας 18-24, σε θέματα παρασκευής φαγητού. 

Για την προώθηση των  φαγητών και την απασχόληση των νέων, η επιχείρηση ίδρυσε 

επίσης και μια σειρά από εστιατόρια 

 

ΣΚΟΠΟΣ:   Να βοηθήσει άνεργους νέους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και 

επίσης να προσφέρει στους πελάτες ποιοτικό φαγητό. Οι εκπαιδευόμενοι νέοι 

επιστρατεύονταν κυρίως από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (εθισμένοι στο 

αλκοόλ και στις ναρκωτικές ουσίες. 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

http://www.fifteen.net/


 Noncello  http://www.coopnoncello.it/ 
 

Τοποθεσία  Brescia/Ιταλία  

Ίδρυση:                 1981  

Σύντομο ιστορικό: ως κοινωνικός συνεταιρισμός τύπου β κοινωνικής ένταξης  
 

Στοχεύσεις  Οι εμπνευστές ήταν τρεις ψυχίατροι και έξι ασθενείς ψυχιατρείου που ήθελαν να 

απαντήσουν στην κατάργηση των ψυχιατρικών ασύλων μετά από σχετικές νομικές διατάξεις της ιταλικής 

νομοθεσίας. Ένταξη στην εργασία κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων απεξαρτημένων, ατόμων  με 

προβλήματα ψυχικής υγείας)  
  

Υπηρεσίες    Υπηρεσίες καθαριότητας Νοσοκομείων και Πανεπιστημίων της ευρύτερης περιοχής   
 

Πηγές εσόδων Αμοιβές ιδιωτών και τοπικής κοινότητας  

Στη συνέχεια, μια σειρά από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάστηκε για την 

παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα και σε ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες, καθώς και 

σε ζητήματα που αφορούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

http://www.coopnoncello.it/
http://www.coopnoncello.it/


Sinfonia Musicisti Συνεταιριστική επαγγελματική ορχήστρα  

Τοποθεσία              Northampton/Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Σύντομο ιστορικό  Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε από 4 επαγγελματίες μουσικούς και       

                                  υποστηρίζεται από το συνεταιρισμό μουσικής παραγωγής ARC & το         

                                  Πανεπιστήμιο του Northampton  

  

Στοχεύσεις Συλλογική αντιμετώπιση της κρίσης στον κλάδο των μουσικών και διάδοση      

                             κλασσικής μουσικής υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές  

Υπηρεσίες Συναυλίες κλασσικής μουσικής σε διάφορους χώρους ανάλογα με την  

                             τοπική κοινότητα  

 

Πηγές εσόδων Εισιτήρια, τεχνική/υλική υποστήριξη από πανεπιστήμιο και συνεταιρισμό παραγωγής  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 



Ονομασία Le Mat: Δίκτυο κοινωνικών τουριστικών επιχειρήσεων(50:14)  

Τοποθεσία Ιταλία  

Σύντομο ιστορικό Ίδρυση: από 24 εταίρους: κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης και     

                             κοινωνικού τουρισμού.   

 

Στοχεύσεις Προώθηση μιας άλλης αντίληψης για τον τουρισμό μέσα από τη γνωριμία με την 

τοπική κοινωνία και τη φιλοξενία σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις  

Υπηρεσίες Λειτουργεί με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising) και διοργανώσει 

ταξίδια σε προορισμούς όπου βρίσκονται κοινωνικές επιχειρήσεις του δικτύου 

  

Πηγές εσόδων Επιδοτήσεις, ιδιώτες  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 





Δημιουργία των Κοιν.Σ.Επ ως 
Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης 

του Πολιτισμού 



Στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ με την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ  

σύσταση δύο ΚΟΙΝΣΕΠ:  

 

 στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με την επωνυμία «ΚΑΟΥΡ ΕΚΑΝΑΤΕ»  

 στην περιοχή της Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΟΔΙΑ»  

 

Στις ΚΟΙΝΣΕΠ συμμετέχουν ως μέλη νέοι των περιοχών και  

ειδικότερα νέοι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ  

οι οποίοι και είχαν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης  

κατά τους χειμερινούς μήνες. 



Σκοπός των ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η 
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.  

 

Ειδικότερα,  

σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραγωγή 
προϊόντων για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας 
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής 
ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το συλλογικό 
συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής 
ανάπτυξης.   

Για την ευόδωση των  σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει 
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, 
καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού,  αναπτυξιακού, 
κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.      



Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων: 

α) Ανάληψη υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και 
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.  

β) Δημιουργία και εκμετάλλευση κοινωνικών καταστημάτων καθώς και πολιτιστικών, 
αθλητικών, και ψυχαγωγικών πολυχώρων.  

γ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής. Υπηρεσίες 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των δημοτών και λοιπών επισκεπτών με κάθε πρόσφορο 
τρόπο (διαδικτυακά, εντύπως κ.λπ.) 

δ) Σχεδιασμός και οργάνωση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, υλοποίηση 
προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, 
επιχειρήσεις, ιδρύματα κ.λπ. 

ε) Ιχνηλασία τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης μέσω μελετών/ερευνών. 

στ) Παροχή τουριστικών υπηρεσιών και ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών του 
όπως: πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, θαλάσσιος τουρισμός, γαστρονομικός 
τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, αθλητικός τουρισμός αναψυχής. 

ζ) Διοργάνωση εκθέσεων, πολιτιστικών, γαστρονομικού ή αθλητικού ενδιαφέροντος. 

η) Παραγωγή και/ή εμπορία παραδοσιακών εδεσμάτων και ποτών καθώς και γεωργικών-
κτηνοτροφικών προϊόντων. 



Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις 
ακόλουθες βασικές αρχές: 

 

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της της 
παροχής υπηρεσιών και της παραγωγής αγαθών συλλογικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα, 

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του 
κεφαλαίου, 

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της 
απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του, 

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 



Επιβεβαιώνω 

Υλοποιώ 

Ψάχνω 
ιδέες 

Αξιολογώ  

-  Δημιουργική Σκέψη                                -  
Καινοτομία                                                                       
-  Μεθοδολογίες  (Matrix, Μεγάλη 
Εικόνα, Τυχαία Λέξη)  

-  Options                                                               
-  Cost/benefit /Απόδοση                                              
-  Opportunities/Risks 
-  NPV, IRR 

-  BUSINESS PLAN                                        
-  Break even  analysis  
-  SWOT Analysis 
-  Διαβούλευση - mentoring 

-  Σύσταση Εταιρείας 
-  Φοροτεχνική υποστήριξη                                      
-  Χρηματοδότηση                                

Διοικώ 

- Στελέχωση                                                   
-  Επικοινωνία                                       

- Στοχοθεσία                                                   

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
 
 
 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

(πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation)  
και συνεργασίας  με clusters)     

 

 

Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων 

Δημιουργούν θέσεις εργασίας 

Στηρίζουν  την τοπική ανάπτυξη 

Είναι μια υπηρεσία 

Των Κοιν.Σ.Επ. 

Για τις 

Κοιν.Σ.Επ.  

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ κληροδοτημάτων 
 
(Που ρημάζουν από μη χρήση) 
 
 ή συστηματικών εκστρατειών  
για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 
 
 

Το Ίδρυμα Barka δημιουργήθηκε από τους Barbara 
και Tomasz Sadowski,  
ως απάντηση στα εντεινόμενα κοινωνικά 
προβλήματα της Πολωνίας κατά την περίοδο του 
μετασχηματισμού της, με βάση ένα εναλλακτικό 
σύστημα υποστήριξης  
Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Barka έχει βοηθήσει στη 
δημιουργία και διατήρηση 40 νέων αγροκτημάτων, 
με το καθένα να στοχεύει στο να εξελιχθεί σε πλήρως 
αυτάρκη συνεταιρισμό. 

Προτάσεις  / 
Ενέργειες μας  
 
Εισήγηση μας στο Υπ. Υγείας  
 
  



Ιστοσελίδες που διαχειριζόμαστε  
 

 
 

1.http://www.koinsep.org 
 
2.http://www.pokoinsep.org 
 
3.http://www.periodiko.net 
 
4.http://www.oio.gr (sales) 
 
5.http://www.odigos.biz 
 
6.http://www.school4all.net 
 
7.http://www.kartaygeias.net 
 
8.http://www.ellinikaproionta.gr 
 

9.http://www.socialeconomy.institute 
 

 

http://www.koinsep.org/
http://www.pokoinsep.org/
http://www.periodiko.net/
http://www.oio.gr/
http://www.odigos.biz/
http://www.school4all.net/
http://www.kartaygeias.net/
http://www.ellinikaproionta.gr/
http://www.socialeconomy.institute/
http://www.socialeconomy.institute/


Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται 

 

Τηλεφωνική υποστήριξη 

Πλήρη ενημέρωση online 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων 

Χορηγία Επικοινωνίας σε εκδηλώσεις 

Newsletter άνω των 1000 παραληπτών 

Αγγελίες των ΚοινΣΕπ για συνεργασία 

Δημοσίευση δελτίων τύπου των ΚοινΣΕπ 

NewsLetter ανω των 1500 παραληπτων 



Άλλες υπηρεσίες που 

παρέχονται 
 

ΕΥΡΕΣΗ χορηγιών 

Από Ιδιότητες Σε  Κοιν.Σ.Επ    

 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε εορταστική περίοδο ΜΕ ΟΠΑΠ 

&Σύλλογο Βιοκαλλιεργητων   
 

Δωρεάν έλεγχο καταστατικού σε ενδιαφερομένους 
Δωρεάν Μικρές Αγγελίες  

 
Κατασκευή ιστοσελίδων  
για ΚοινΣΕπ και Κοισπε 

 
Απαντάμε σε δεκάδες τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα  

και λύνουμε απορίες  
 



 

 

 
Δίκτυο ΚοινΣΕπ 

Πάνω από 129 ΚοινΣΕπ έχουμε σχηματίσει ένα 

Δίκτυο και σύντομα αποκτούμε νομική υπόσταση 

μέσω πανελλήνιας ομοσπονδίας που ήδη έχει 

καταστατικό και ιδρυτικά μέλη, απομένει η 

αναγνώριση από το αρμόδιο πρωτοδικείο Αθηνών 

 

 



 

Μόνος πας γρηγορότερα. 

Μαζί πάμε μακρύτερα! 

Πάνω από 105 Κοιν.Σ.Επ. 

πάμε μαζί αυτόν τον δρόμο! 

Έλα και εσύ στην παρέα μας! 
 



Η πρόκληση… 

 

Η σημερινή συγκυρία καθιστά την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας, όπως η Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα απαραίτητη για να καλυφθεί η αδυναμία της οικονομίας να δημιουργήσει 
ικανό αριθμό θέσεων εργασίας απέναντι στην έκρηξη της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων.  

 

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: 

 μπορεί και πρέπει να απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος της υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα σε έναν ορατό χρονικό 
ορίζοντα.  

 

 μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη συλλογική απάντηση σε συνθήκες ανάγκης….. μετατρέποντας την αδυναμία του 
ενός σε δύναμη των πολλών  

 

 



Η πρόκληση… 

     Κίνδυνοι  
 Περιορισμός σε δραστηριότητες που έχει απορρίψει η ιδιωτική πρωτοβουλία / δημόσιος τομέας 

 Περιορισμός σε ενταξιακές πρωτοβουλίες ΟΤΑ – ‘απώλεια’ επιχειρηματικής οπτικής 

 Ποια είναι η κοινωνική ανάγκη που εξυπηρετώ; 

 Ποιοι/ες θα αγόραζαν αυτό το προϊόν/υπηρεσία και έξω από ΟΤΑ; 

 Άλλες  επιχειρήσεις που καλύπτουν αυτή την ανάγκη; Ανταγωνιστές ή μπορούν να μας βοηθήσουν; 

 Άμβλυνση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της - «απομάκρυνση» από το σύστημα αξιών της που βασίζεται στη δημοκρατική 

λήψη αποφάσεων και στη προτεραιότητα του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου 

 Προσπάθεια εκμετάλλευσης των δημόσιων πολιτικών/ρυθμίσεων για τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας από 

παράγοντες/οργανώσεις που συμπεριφέρονται καιροσκοπικά 

 Η ιδέα μας δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε βιώσιμη επιχείρηση(ταιριάζει περισσότερο σε λειτουργία κοινωνικού κέντρου) 

 Βάζουμε περισσότερους στόχους από αυτούς που μπορούμε να πετύχουμε 

 Αναδείξτε την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών ΑΥΤΩΝ…ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΝ 

 Διατηρήστε τις αρχές σας και παρεμβείτε! 

 Δεν πραγματοποιούνται οι δαπάνες ταυτόχρονα με τα έσοδα 

 Κίνδυνος να βρεθούμε χωρίς ρευστό 

 



Η πρόκληση…   Των Συβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς   
 



Η πρόκληση… 
 
Των Συβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς   
 



Η Φιλοσοφία μας  
 
 
 

«Το επίπεδο οργάνωσης μιας Αειφορικής κοινωνίας, υψηλό ή χαμηλό,  
εκτιμάται από τον ολοκληρωμένο βαθμό ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ» 

 
καταδεικνύοντας έτσι τον βαθμό οργάνωσης της κοινωνίας, τη συνοχή της, την οικονομική και κοινωνική της 

δύναμη,  το επιστημονικό της υπόβαθρο και τα χαρακτηριστικά ακμής ή παρακμής της.  
 

Η Κοινσεπ μέσα από τις σύγχρονες τάσεις  
και τις καινοτομίες της επιστήμης του περιβάλλοντος αποτελεί μεγάλο και αξιόπιστο όχημα της δυναμικής των 

κοινωνιών, της οργάνωσης και  
(επαν)επένδυσης στην ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και της Απασχολησιμότητας 

 



Πιθανά πεδία δραστηριοποίησης 
 Καινοτόμα κοινωνική φροντίδα/αρωγή 

 Στοχευμένες Yγειονομικές Yπηρεσίες 

 Εκπαίδευση 

 Κοινωνική ένταξη 

Πολιτισμός /Προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς 

 Κοινωνική στέγαση 

Περιβαλλοντική προστασία/Οικολογία  

Πολιτισμός  

 Αγροτική παραγωγή/πώληση ΤΟΠΙΚΩΝ ειδών διατροφής   

Ηθικό εμπόριο 

 Συγκοινωνίες/μετακίνηση/κοινωνικός τουρισμός 

Παραδοσιακά Επαγγέλματα  



     Κίνδυνοι κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

 
 Περιορισμός σε δραστηριότητες που έχει απορρίψει η ιδιωτική πρωτοβουλία / δημόσιος τομέας 

 Περιορισμός σε ενταξιακές πρωτοβουλίες – ‘απώλεια’ επιχειρηματικής οπτικής 

 Ποια είναι η κοινωνική ανάγκη που εξυπηρετώ; 

 Ποιοι/ες θα αγόραζαν αυτό το προϊόν/υπηρεσία; 

 Άλλες  επιχειρήσεις που καλύπτουν αυτή την ανάγκη; Ανταγωνιστές ή μπορούν να μας βοηθήσουν; 
 Άμβλυνση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της - «απομάκρυνση» από το σύστημα αξιών της που βασίζεται στη 

δημοκρατική λήψη αποφάσεων και στη προτεραιότητα του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου 
 Προσπάθεια εκμετάλλευσης των δημόσιων πολιτικών/ρυθμίσεων για τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας από 

παράγοντες/οργανώσεις που συμπεριφέρονται καιροσκοπικά 

 Η ιδέα μας δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε βιώσιμη επιχείρηση(ταιριάζει περισσότερο σε λειτουργία κοινωνικού 

κέντρου) 

 Βάζουμε περισσότερους στόχους από αυτούς που μπορούμε να πετύχουμε 

 Δεν πραγματοποιούνται οι δαπάνες ταυτόχρονα με τα έσοδα 

      Κίνδυνος να βρεθούμε χωρίς ρευστό 

 



   Χρήσιμα εργαλεία 
 

Έρευνα στο διαδίκτυο Ενημερωτική πύλη www. Koinsep.org 

 Συζητήσεις με φίλους/ες, Κοινωνικούς χώρους και πρωτοβουλίες για τη χρησιμότητα της 

συγκεκριμένης παραγωγικής ιδέας, 

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 Επισκέψεις σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο ή 

παρεμφερή τομέα, MKO 

 Ανάλυση δυνατών και αδύναμων σημείων, ευκαιριών-προκλήσεων (SWOT analysis) 



Νέα Προγραμματική Περίοδος (2014-2020) 

 

Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Εταιρία(SocialBusinessInitiative): περίπου 90εκ Ευρώ, 

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

(EuropeanEmploymentandSocialInnovation-

EASI)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=1093&furtherNe

ws=yes 

 
Προτεραιότητα στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm 



   Ποιοι είναι οι πόροι  
 

 κεφάλαιο επιχείρησης,  

 δωρεές τρίτων, Κληροδοτήματα, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων έσοδα από την επιχειρηματική 

δραστηριότητά της,  

 επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  

 την Ε. Έ. , διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

της σύμφωνα με το καταστατικό της. 

 Αναπτυξιακός Νόμος  

 Οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών του Ν.3912/2011, καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τον Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011). 

 Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 

 Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε άλλα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, του Ο.Α.Ε.Δ. κ.α.  
 

 



Πηγές Χρηματοδότησης  

 
• Στροφή από τη λογική των επιδοτήσεων στη λογική των επενδύσεων. 

• Χώρες της Δυτικής Ευρώπης με μεγάλη παράδοση στις κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. 

• Δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

• Συνεταιριστικές τράπεζες. 

• Ηθικά ζητήματα, αυτονομία. 



Χρηματοδοτικά μέσα 

 

Όχι άμεση χρηματοδότηση στις ΜΜΕ αλλά σε χρηματοδοτικούς διαμεσολαβητές όπως τράπεζες, 

πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικά ταμεία. Στόχος να αυξήσουν τον όγκο πιστώσεων που είναι 

διαθέσιμες. 

 
Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ) 

http://www.access2finance.eu/el/Greece/what_is_available.htmhttp://www.eif.org/EIF_f

or/sme_finance/index.htm 

 

http://www.access2finance.eu/el/Greece/what_is_available.htmhttp:/www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm
http://www.access2finance.eu/el/Greece/what_is_available.htmhttp:/www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm


George Bernard Shaw 
  

(1856-1950 , Ιρλανδός συγγραφέας, Νόμπελ 1925) 
 

Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο,  
είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν,  

και αν δεν τις βρουν,  
 

τις διαμορφώνουν μόνοι τους… 



ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚH  

Ο μόνος τρόπος να 
φτάσεις στην               

επιτυχία    
είναι να ξεκινήσεις το  
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ σου….. 


